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O vulcão social
O Brasil volta a sofrer a 

síndrome de Sísifo

Os geofísicos ensinam 
que a fusão de rochas 
com materiais voláteis, 

quando submetidas a uma 
temperatura que pode che-
gar aos 1500º C, resulta em 
magma, substância existente 
no interior da terra em uma 
profundidade entre 15 a 1500 
kms. 

Nas últimas semanas, nos-
sos olhos contemplaram essa 
massa avermelhada saindo de 
um vulcão na Guatemala, na 
América Central, correndo 
por encostas, cobrindo cidades 
de fogo e cinzas, devastando 
paisagens e deixando um 
grande saldo de mortos e de-
saparecidos.

A imagem da erupção vul-
cânica nos remete a uma leve 
sensação de conforto pelo fato 
de o Brasil não ter vulcões em 
atividade, o que não signifi ca 
que estamos imunes às des-
graças com origem noutros 
fatores. Nossa cultura política, 
por exemplo, é fonte de desvios 
e curvas que acabam tirando o 
país de seu rumo civilizatório. 

Nem bem saímos da pior 
recessão da história, sob aco-
lhedora sombra de reformas 
que prometiam recolocar o 
trem nos trilhos e resgatar a 
credibilidade do país, eis que 
o pessimismo volta a abater o 
ânimo nacional.

Apesar do alerta do ex-presi-
dente Fernando Henrique (em 
seus tempos de mando) de que 
“não podemos cair no catastro-
fi smo”, o futuro é nebuloso e 
tão cheio de interrogações que 
não há como escapar à ideia de 
magmas em formação subindo 
à superfície do nosso território 
para explodir na erupção de 
um vulcão social, caso se eleja 
no pleito deste ano um perfi l 
de extrema direita ou um de 
extrema esquerda. 

A sugestão do próprio FHC 
de se arrumar consenso em 
torno de Marina Silva (Rede 
Sustentabilidade) não resiste 
à evidente inferência de que 
essa fi gura pacata e modera-
da não reúne condições para 
enfrentar a real politik. Seria 
tragada por intermitente tufão 
político.

Voltemos aos extremos. O 
espírito beligerante de Jair 
Bolsonaro, caso o capitão 
seja eleito, levaria o país para 
uma posição de continuados 
conflitos. Estabeleceria, de 
imediato, a disputa de “cabo-
-de-guerra” entre militantes, 
multiplicando arengas e que-
relas, expandindo posições 
radicais, e envolvendo classes 
sociais, levadas a tomar partido 
diante de confrontos nas ruas 
e nas casas congressuais. 

A ingovernabilidade ganha-
ria corpo. O clima social fi caria 
sob a ameaça de um rastilho 
de pólvora. Que os bolsona-
rianos gostariam de jogar aos 
montes para acender o pavio. 
O vulcão entraria em erupção 
diante de gestos tresloucados 
do governante.

Do outro lado, eventual 
perfi l representando a extre-
ma esquerda e correntes de 
esquerda reforçaria o refrão do 
apartheid social, “nós e eles”, 
que o PT continua a brandir em 
vídeos, mensagens pelas redes, 
expressões de seus porta-
-vozes – Lula, Gleisi, Lindberg 
Faria, entre os principais. 

Para montar fi rme na sela do 
cavalo, o eleito não deixaria 
brechas: encheria os tanques 
da máquina governamental 
com radicais e enfi aria o Estado 
na estrutura partidária. Todos 
os cantinhos seriam ocupados. 
Projeto de poder de 20 anos, 
com juros e correção monetá-
ria cobrados do impeachment 
de Dilma. Em suma, teríamos 
amarração da sociedade ao 
Estado forte.

O país está dividido. E a 
hipótese de harmonia social 
não passa de lorota quando 
expressa por fi guras das extre-
midades do arco ideológico. O 
que se vê na farta linguagem de 
militantes nas redes sociais é 
a destilação de ódio, infâmias, 
acusações pesadas, falsidades 
e enaltecimento às ditaduras. 
O Brasil volta a sofrer a sín-
drome de Sísifo, o condenado 
pelos deuses a depositar a 
pedra no cume da montanha, 
tarefa que tenta executar por 
toda a eternidade. 

 
(*) - Jornalista, é professor titular
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e de comunicação

Twitter@gaudtorquato. Acesse
(www.observatoriodaeleicao.com).

Gaudêncio Torquato (*) 

O direitista Iván Duque, de 41 
anos, assume no próximo dia 7 de 
agosto a presidência da Colômbia 
– um país que está começando a 
sair de meio século de guerra civil 
e sofre o impacto da crise huma-
nitária na vizinha Venezuela, com 
milhares de pessoas cruzando a 
fronteira para fugir da hiperinfl a-
ção e do desabastecimento. Ele 
foi eleito em segundo turno, no 
domingo (17), com 53,9% dos 
votos – 12 pontos a mais que 
seu rival, o esquerdista Gustavo 
Petro. “Uma nova geração chega 
para governar, com todos e para 
todos”, prometeu Duque, ao 
saber dos resultados. Ele será 
o presidente mais jovem dos 
132 anos de história da Colôm-
bia, e ao seu lado estará Marta 
Ramírez, a primeira mulher na 
vice-presidência do país.

Gustavo Petro, que obteve o 
apoio de 41,8% do eleitorado, 
também cantou vitória. Em um 
país historicamente governado 
por uma elite conservadora, o 
ex-guerrilheiro do M-19 obteve 
votação histórica para a esquer-
da. “Oito milhões de colombianos 

Presidente eleito da Colômbia, 

Iván Duque.
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Ex-deputado 
nega conhecer 
testemunha no 
caso Marielle

O ex-deputado estadual, e 
conselheiro afastado do Tri-
bunal de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro, Domingos 
Brazão negou ontem (18) que 
conheça uma testemunha que 
aponta o miliciano Orlando 
Curicica e o vereador Marcelo 
Siciliano como responsáveis 
pela execução da vereadora 
Marielle Franco e do motorista 
Anderson Gomes, crime foi 
ocorrido em março sem ne-
nhum suspeito apontado pela 
investigação.

Brazão prestou depoimento 
na Delegacia de Homicídios, 
na Barra da Tijuca. Ao deixar 
o local, negou conhecer a víti-
ma, a testemunha e também 
ter qualquer desavença com 
o vereador Marcello Siciliano. 
“Foi perguntado se eu conhecia 
a testemunha, o policial, não 
faço ideia de quem seja, se eu 
conhecia o vereador Marcello 
Siciliano. Eu torço para que 
esse caso seja elucidado o mais 
rápido possível. Não tenho 
desavença com o Siciliano. A 
Marielle conheci só de nome e 
no ano da eleição, pelo fato de 
ela ter fi gurado entre os mais 
votados e agora por esse infeliz 
acontecimento. Foram as duas 
vezes que ouvi falar o nome da 
vereadora”.

O promotor de Justiça Home-
ro de Freitas, que acompanha 
o processo, disse que Brazão 
não fez nenhuma revelação 
nova. “Foi só para esclarecer 
quais são as ligações dele com 
as personagens que envolvem o 
vereador. Foi esclarecido, nada 
de excepcional. A relação com o 
vereador Siciliano é estritamen-
te parlamentar, quando ele era 
deputado, porque agora é con-
selheiro afastado. E não tinha 
nenhuma relação com a vítima”.

Segundo Freitas, as investi-
gações estão avançando. “São 
diversas linhas de investigação. 
São sigilosas, não tem como 
abrir essas linhas sem o prejuízo 
da investigação. Não tem como 
avaliar se está no fi m ou no meio, 
são várias linhas e estão todas 
sendo seguidas. Isso é dentro do 
sigilo da investigação, milícia, 
crime político, no momento não 
tem como defi nir o que é mas 
forte” (ABr).

F o i  p u b l i c a d a  a  L e i 
13.680/2018, que cria selo 
estadual para permitir a co-
mercialização em todo o país 
de produtos artesanais com 
origem animal - queijos, sal-
sichas, linguiças, presuntos, 
mortadelas, salames e geleias. 
O texto é decorrente do projeto 
aprovado no Senado no último 
dia 23, e que já entrou em vigor.

Pela regra anterior, produtos 
artesanais com origem animal 
só podiam ser comercializados 
fora do estado em que foram 
produzidos caso tivessem o selo 
SIF (do Serviço de Inspeção Fe-
deral), que pode levar cerca de 
dois anos para ser emitido pelo 

Ministério da Agricultura. Pela 
nova lei, os produtos passam a 
ser identifi cados em todo o país 
a partir de selos com a inscrição 
“Arte”, que serão concedidos 
pelos órgãos de saúde pública 
em cada estado. 

Por se tratarem de peque-
nos e médios produtores, as 
exigências de registro serão 
adequadas às dimensões de 
cada empreendimento, e os 
procedimentos deverão ser 
simplifi cados. Já a inspeção e 
fi scalização terão natureza prio-
ritariamente orientadoras, com 
critério de dupla visita para a 
lavratura dos autos de infração 
(Ag.Senado).

Os produtos passam a ser identifi cados a partir de selos

com a inscrição “Arte”.

Em audiência pública na 
Comissão de Direitos Hu-
manos do Senado ontem 
(18), para celebrar o Dia 
Mundial do Orgulho Autista, 
participantes comemoraram 
o avanço de duas propostas 
em análise no Congresso que 
podem ajudar a melhorar vida 
das pessoas diagnosticadas 
com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA). A sugestão 
foi aprovada em 4 de abril, 
depois de reunião em que pais 
cobraram o cumprimento da 
lei específi ca para os autistas, 
a Lei Berenice Piana, aprovada 
em 2012, e atenção especial 
aos jovens e adultos com TEA. 

“É uma luta muito grande 
que temos. Gostaríamos que 
nossos meninos fossem aten-
didos nos CAPS [Centros de 
Atenção Psicossocial], mas in-
felizmente eles não suportam 
nem quem já está lá”, disse 
Fernando Cotta, pai de autista 
severo e diretor-presidente do 
Movimento Orgulho Autista 
Brasil (Moab). Outra deman-
da antiga é a aprovação do 
projeto da deputada federal 
Carmen Zanotto (PPS-SC), 
que torna obrigatória a co-
leta de dados e informações 
a respeito das pessoas com 
espectro autista nos censos 
demográfi cos do IBGE, a ser 
realizado a partir de 2020. 

Estima-se que 70 milhões 

Audiência para celebrar o Dia Mundial do Orgulho Autista foi 

presidida pelo senador Paulo Paim.

Débora Pereira
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De autoria do deputa-
do José Carlos Aleluia 
(DEM-BA), o texto 

permite a transferência de 
titularidade de até 70% desses 
direitos a outra petroleira. 

Em 2010, com a Lei 12.276/10, 
a União vendeu diretamente a 
sua estatal, sem licitação, uma 
área na Bacia de Santos (SP) 
ao valor de R$ 74,8 bilhões. 
Essa cessão para a Petrobras 
é limitada até se alcançar a 
extração de cinco bilhões de 
barris equivalentes de petróleo. 
O texto exige que a Petrobras 
mantenha a participação no 
consórcio com um mínimo 
de 30%. Para o negócio ser 
concretizado, será necessária 
autorização da ANP.

Também pode ser votado o 
projeto do Senado, que regula-
menta o desmembramento e a 
fusão de municípios. A proposta 
precisa do apoio de um mínimo 
de 257 deputados para ser apro-
vada. Hoje, o Brasil tem 5.570 
municípios. Segundo o texto, 
os plebiscitos realizados até 
31 de dezembro de 2013 e os 

O texto do projeto exige que a Petrobras mantenha a participação no consórcio

com um mínimo de 30%.
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Projeto que autoriza 
Petrobras a negociar áreas 

do pré-sal é destaque
De hoje (19) até quinta-feira (21), o Plenário da Câmara dos Deputados poderá votar o projeto que 
permite à Petrobras negociar parte de seus direitos de exploração de petróleo do pré-sal na área 
cedida onerosamente pela União

atos legislativos que autorizam 
sua realização serão validados 
para dar prosseguimento aos 
casos pendentes. Entretanto, 
há resistência de alguns parti-
dos a esse dispositivo, pois ele 
permitiria a criação de muni-
cípios sem as regras previstas 
na proposta, mais restritivas.

Além de plebiscito, o projeto 
prevê a realização de estudos de 
viabilidade com vários critérios 
fi nanceiros, um número mínimo 
de habitantes no novo município 

e uma quantidade mínima de 
imóveis. Outro item da pauta é 
o projeto sobre o cadastro po-
sitivo obrigatório. Os principais 
destaques pretendem manter 
o cadastro positivo como uma 
opção do consumidor e evitar o 
envio de informações fi nanceiras 
aos gestores de banco de dados 
sem quebra de sigilo bancário. 

O cadastro positivo já existe, 
mas é optativo. Com a obrigato-
riedade proposta pelo substitu-
tivo do relator, deputado Walter 

Ihoshi (PSD-SP), os gestores de 
bancos de dados terão acesso a 
todas as informações sobre em-
préstimos quitados e obrigações 
de pagamento que estão em dia. 
Os defensores da obrigatorieda-
de de participação argumentam 
que a medida ajudará a baixar os 
juros fi nais aos consumidores. Já 
os contrários dizem que o acesso 
aos dados aumentará a chance 
de vazamento de informações, 
caracterizando quebra de sigilo 
(Ag.Câmara).

Autistas e familiares relatam 
falta de atenção do Estado

de pessoas no mundo tenham 
autismo, sendo 2 milhões delas 
no Brasil, mas até hoje nenhum 
levantamento foi realizado no 
país para identifi car essa popu-
lação. Segundo César Martins, 
coordenador do Moab e pai de 
autista, o censo vai ajudar a 
direcionar políticas públicas 
e fortalecerá a luta dos autis-
tas. “Esse censo é importante 
porque as políticas públicas 
precisam ser baseadas em boas 
informações. É importante que 
se conheça o número de pesso-
as com autismo para que mais 
pesquisas sejam feitas e haja 
interesse maior da indústria”, 
apontou.

Outras medidas defendidas 
pelos debatedores incluem a 

necessidade de fortalecer o 
diagnóstico precoce, o in-
centivo a pesquisas sobre o 
uso da cannabis medicinal; 
além do registro em carteira 
de identidade da condição de 
autista. Apesar dos avanços no 
âmbito legislativo, garantir di-
reitos a pessoas com autismo e 
outras defi ciências ainda é um 
desafi o. Simone Franco, jorna-
lista, mãe de autista e diretora 
parlamentar do Moab, chamou 
a atenção para relatório divul-
gado em maio pela Human 
Rights Watch que revelou que 
milhares de crianças e adultos 
com defi ciência no Brasil estão 
confi nados em instituições de 
acolhimento, sem necessida-
de (Ag.Senado).

Selo para produtos 
artesanais 

regulamentado por lei

Colômbia: nova geração chega 
para ‘governar com todos’

e colombianas livres e de pé. 
Aqui não há derrota. Por agora 
não seremos governo”, escreveu 
Petro em sua conta no Twitter. 
Ele prometeu fazer oposição a 
qualquer tentativa de Duque de 
fazer o país retroceder à guerra.

A campanha polarizada refl etiu 
a divisão da sociedade colombia-
na em relação ao acordo de paz de 
2016, entre o governo e as Farc 
– a maior guerrilha do país. Sete 
mil rebeldes aceitaram depor 
as armas em troca de anistia e 
do direito de formar um parti-

do político, com oito assentos 
garantidos no novo Parlamento. 
Petro defende a implementação 
das medidas acordadas: antes de 
ser prefeito da capital, Bogotá, 
ele foi guerrilheiro do M-19. O 
grupo depôs as armas em 1990 
e formou um partido politico.

Já Duque prometeu “rever o 
acordo”, negociado pelo atual pre-
sidente Juan Manuel Santos, que 
ganhou um Prêmio Nobel da Paz 
por seus esforços para acabar com 
décadas de violência. O padrinho 
politico de Duque - o ex-presidente 
Álvaro Uribe -  foi um dos maiores 
críticos do documento, por con-
siderar que tinha sido demasiado 
generoso com os ex-guerrilheiros.  
O líder das Farc, Rodrigo Londoño 
(conhecido como Timochenko, 
nos seus tempos de guerrilheiro), 
também reagiu pelo Twitter. Ele 
disse que as eleições presidenciais 
deste ano foram as “mais tranqui-
las das últimas décadas”, graças 
ao acordo de paz. “É momento 
de grandeza e de reconciliação”, 
disse. “Respeitamos a decisão 
das maiorias e felicitamos o novo 
presidente” (ABr).


